
DEPOIMENTO 7o ENCONTRO NACIONAL DE COMUNICAÇÃO  
 
 
O Encontro Nacional de Comunicação promovido pela Pascom Brasil trouxe reflexões que deveriam ser 
compartilhadas com toda a igreja, não apenas com aqueles que são responsáveis por comunicar. Gostaria de poder 
transmitir tudo, cada detalhe, desde o espaço incrível e especial que é o Mosteiro de Itaici, cheio de natureza e vida, 
a recepção, as pessoas, a programação do evento, até o conteúdo em si. Mas só vivendo efetivamente seria possível 
sentir o que senti. Posso apenas compartilhar os pensamentos cheios de riqueza e necessários a todos nós como 
corpo da igreja.  
 
Entendi, primeiramente, que ninguém comunica bem o que não ama. Então, se não amo de todo o coração aquilo 
que comunico, como pretendo fazer isso bem? Reafirmei o que já acreditava: a comunicação é a raiz da igreja. E 
quando comunicamos, usamos como movente a nossa fé que foi fundamentada no batismo. Somos todos sujeitos 
ativos da EVANGELIZAÇÃO.  
 
Não podemos ter medo de mudar e usar as novas ferramentas disponíveis no momento. O horizonte sociocultural 
em que vivemos é o de MUDANÇAS. E a única certeza que podemos ter é a INCERTEZA. Nossa ação pastoral deve 
responder sempre o que o Espírito Santo nos pede AQUI e AGORA. É aqui que o Senhor me chama, para o agora. 
Devemos nos deixar guiar pelo Espírito Santo, não pelos nossos preconceitos, para conseguir realizar a mudança que 
somos capazes, em cada coração. É importante gerarmos mais interação e proximidade no ambiente digital.  
 
É urgente que a gente descubra as necessidades de agora: a igreja continua dando respostas para perguntas que 
ninguém mais faz. É hora de elaborar novas perguntas para identificar os novos desafios da realidade. E 
efetivamente encontrarmos o caminho a seguir.  
 
Se os ouvintes de Jesus eram as multidões também é necessário a nós sermos escuta. Igreja sinodal é uma igreja de 
ESCUTA. E não escutar apenas com os ouvidos, mas com o coração o povo de Deus.  
 
Só consegui pensar o que eu vou conseguir mudar se eu não mudar a mim mesma? Se eu não me converter 
pessoalmente é impossível conseguir a conversão da qual a igreja chama. Além daquilo que precisa mudar na igreja, 
o que eu preciso mudar dentro de mim para que a Igreja mude?  
 
Necessitamos de um encontro pessoal com Jesus. E todas as nossas ações devem ser como uma oração. Eu preciso 
ter uma relação pessoal com Deus, dialogar com ele, com desinteresse, e posso sim ser eu mesma em minhas 
orações. Pois Ele sabe de todas as coisas. Eu quero deixar Deus agir em mim através da minha oração meditativa e 
orante para ser quem Ele quer e precisa que eu seja.  
 
Foi falado sobre ser humilde. Posso sim falar com Liberdade (para dizer o que é melhorar para a igreja) mas preciso 
também escutar com humildade (minha opinião não deve ser a última). 
 
Vejo que o mais urgente neste momento é a necessidade de irmos até as pessoas. Encontrar as pessoas onde elas 
estão. Mas o que é “Igreja em saída” e como fazer isso? É quando saio de mim para interagir com o diferente. É 
incluir pessoas, comunidades, associações, periferias, centros comunitários. É quando comunitarizo a minha fé.  
Onde tem dor e sofrimento tem que estar a igreja. Ela, ou melhor, nós, precisamos nos abrir ao mundo. E não ser 
mais fechada em si mesma. É preciso dar visibilidade para onde existe sofrimento e solidariedade. O nosso déficit de 
sinodalidade corresponde ao nosso déficit de fraternidade. Eu quero SER uma pastoral da comunicação com cheiro 
de ovelhas. 
 
Nós somos tecedores de vida da igreja e temos grande influência na mudança de mentalidades das pessoas. 
Podemos reforçar uma igreja fechada, ensimesmada, ou uma igreja missionária. A igreja não existe para si mesma, 
mas sim para ir ao encontro do outro. Ela deve ser sinal de salvação para o povo e nós temos as ferramentas para 
dar vida a isso. E a igreja só pode ser comunhão e missão através da participação. Vamos primeirear (como ensina o 
Papa Francisco) e tomar a iniciativa de nos aproximar das pessoas. Para isso é imprescindível que transformemos o 
que queremos comunicar em uma RELAÇÃO.  
 



Eu quero fazer como Jesus e caminhar junto do povo de Deus no mundo. Isso é SINODALIDADE. É caminhar na 
unidade, escutando a Palavra. Jesus "Caminho, Verdade e Vida”, (Jo 14,6). A missão única da Igreja é tornar presente 
no mundo o Evangelho que é Jesus. Então façamos isso!  
 
E só através da sinodalidade será possível eliminar o clericalismo que separa os ministros do povo. Os ministros são 
ungidos, mas e o povo de Deus? Precisamos colocar a comunidade no lugar do ministro. E o Evangelho no centro de 
tudo. E nós, como Pascom, temos este poder: fortalecer uma igreja sinodal ou uma igreja clerical. Está em nossas 
mãos, literalmente, saber usar nosso conhecimento para a sinodalidade.  
 
Enfim, além de tudo isso, a igreja precisa ser esperança: ela é mediação de salvação as pessoas e a Pascom é igreja. E 
temos o dever de mostrar a esperança mais do que nós mesmos. Que saibamos usar nossa capacidade comunicativa 
para sermos uma igreja pobre para os pobres (espaços e escolhas para os pobres), sermos uma igreja em saída para 
as periferias, que valoriza as diferenças, uma igreja misericordiosa, com mais pessoas e mais evangelho, uma igreja 
da palavra de Deus que tenha e fortaleça um ardente desejo pela palavra de Deus, e uma igreja que crê, vive e 
celebra o que crê, por meio das orações, leituras orantes, ações de graças e mais gestos de amor e justiça.  
 
 
Obrigada por me escolherem como instrumento desta mensagem.  
 
 
 
Luana de Souza Godoy  
26/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------------------- 
Algumas ideias práticas:  
 
Compartilhar mais fotos da comunidade, menos da igreja 
Tirar o ministro do foco da igreja  
Mostrar mais esperança, misericórdia e o evangelho nas comunicações  
Mostrar que a igreja somos todos: mudar a mentalidade   
Estar presente e mostrar os marginalizados, anônimos, estar onde está o sofrimento 
Criar espaços colaborativos, promover a participação  
Questionar e nos relacionar mais com as pessoas 
Promover escuta  
 
 
 
 


